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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           
 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που θα γίνει την 5η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 
12:00 και ώρα λήξης 14:00. 
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, της ΠΝΠ, 
ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020  & της ΠΝΠ, ΦΕΚ 
75/Α/30-3-2020, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), της υπ΄ 
αριθμ. 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ), της 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα: 

 
 
1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για μίσθωση 

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, σχετικά με 
έκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ έτους 2020, σε δήμους της χώρας προς κάλυψη 
αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.  

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 
πληρωμή οφειλής «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων – 
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». 

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για 
ταχυδρομικά τέλη.  

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για την 
προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και χρονομέτρησης Κλειστού 
Γυμναστηρίου Αρεόπολης. 

6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για την 
προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Μη επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα που απαιτούνται για την 
πλήρη αποπεράτωσή τους).  

7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για αμοιβή 
ΔΙΑΣ  Α.Ε. 

8. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, για την 
προμήθεια ασύρματων καμερών. 

 



9. Αποδοχή και κατανομή ποσού Β΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  
σχολείων έτους 2020. 

10. Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τετραγωνισμό μέτρο, για παραχωρήσεις απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

11. Σχετικά με άνοιγμα λογαριασμών για διαχείριση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων 
και ορισμό υπολόγων.  

12. Επικαιροποίηση στοιχείων υπευθύνων για το Συντονισμό Στρατηγικών Χωρικής 
Ανάπτυξης.  

13. Περί υποβολής πρότασης στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 
Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 -2020». 

14. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος»,  Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση 
έργων πολιτιστικής κληρονομιάς». 

15. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Διαχείριση Οικιακών 
απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

16.  Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 
Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης  Ανθρώπινου Δυναμικού» στην 
πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης». 

17. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος», Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» στην πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση, Ανάδειξη, Αναβάθμιση 
Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

 
 
Για τη συμμετοχή σας, στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε 
μέχρι την ώρα έναρξη αυτής, έως τις 12:00 δηλαδή, επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι 
τρόπους,  
α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της 
Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr) ή  
β) με τη χρήση μηνύματος-sms προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (6970311442) 
 
Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα 
της συνεδρίασης, δηλαδή από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, να αποστείλετε είτε: 
α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της 
Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (akatsari@1315.syzefxis.gov.gr), ή 
β) Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος-sms προς την Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου (6970311442) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια 
το νούμερο του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΡΟΦΩΝΗ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 
ΥΠΕΡ , 4 ΚΑΤΑ …… κ.ο.κ.) 
 
Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.  
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Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
μπορείτε να καλείτε την Πρόεδρο στο τηλέφωνο 6936968173,  μέχρι τη Παρασκευή 5/6 και 
ώρα 12:00. 
 
Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης, ήτοι 14:00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου 
στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού.   
 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 
Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 

 

 

 

 


